
Програмові вимоги для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Управлінський облік» 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

8-й семестр  

 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

1. Предмет, об’єкти та завдання управлінського обліку.  

2. Суть, принципи та функції управлінського обліку.  

3. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. 

4. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства.  

5. Користувачі інформації в управлінському обліку. 

6. Схеми організації управлінського обліку за різних систем обліку. 

7. Процес формування облікової інформації за рівнями управління.  

8. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві.  

9. Управлінський облік в системі рахунків (інтегрована та автономна системи). 

 

Тема 2. Склад витрат виробництва 

1. Загальна характеристика виробничих витрат. 

2. Склад витрат виробничої собівартості: прямі матеріальні витрати, прямі 

витрати на оплату праці, інші прямі витрати та розподільні змінні і постійні 

загальновиробничі витрати. 

3. Характеристика загальновиробничих витрат. 

4. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 

5. Облік незавершеного виробництва і обчислення фактичної собівартості 

готової продукції. 

6. Групування витрат за елементами і статтями калькуляції. 

7. Групування витрат за місцями їх виникнення та видами продукції. 

8. Склад витрат собівартості реалізованої продукції: виробнича собівартість 

продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і 

наднормативні виробничі витрати. 

9. Облік матеріальних витрат та порядок їх включення до собівартості 

продукції. 

10. Склад витрат на оплату праці та порядок їх включення до собівартості 

продукції. 

 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 

1. Мета, принцип і напрями класифікації витрат.  

2. Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансового 

результату. 

3. Вичерпні та невичерпні витрати. 

4. Витрати на продукцію та витрати періоду. 

5. Прямі і непрямі витрати. 

6. Основні та накладні витрати. 

7. Класифікація витрат на виробництво для прийняття управлінських рішень. 

8. Релевантні та нерелевантні витрати. 

9. Маржинальні та середні витрати. 



10. Дійсні й можливі витрати. 

11. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання. 

12. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства.  

13. Характеристика змінних та постійних витрат. 

14. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності 

підприємства.  

15. Оцінка витрат і побудова їх функції.  

16. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна 

характеристика. 

 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

1. Сутність і зміст обліку виробничих витрат.  

2. Поняття та необхідність системи обліку і калькулювання витрат.  

3. Облік витрат та фактори, що впливають на його побудову.  

4. Об’єкти обліку витрат і об’єкти калькулювання та їх взаємозв’язок.  

5. Мета і сутність калькулювання витрат.  

6. Значення і завдання калькулювання.  

7. Види калькуляцій та сфера їх застосування.  

8. Склад та види собівартості.  

9. Методика і техніка калькулювання товарної продукції підприємства, 

окремих її видів і калькуляційних одиниць. 

 

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами 

1. Калькулювання повних витрат.  

2. Включення до собівартості продукції змінних (прямих та змінних 

виробничих накладних витрат) і постійних виробничих накладних витрат. 

3. Характеристика і сфера застосування позамовного методу калькулювання. 

4. Калькулювання собівартості по процесах. 

5. Особливості обліку й оцінки залишків незавершеного виробництва за різних 

методів обліку. 

6. Облік і розподіл виробничих накладних витрат 

 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 

1. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту.  

2. Особливості розвинутого директ-косту та переваги його застосування.  

3. Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і 

калькуляцією собівартості за змінними витратами. 

4. Необхідність і можливість переходу від обліку та калькулювання повної 

собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості. 

5. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і директ-

костінгу. 

 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

1. Нормативний метод обліку: мета і завдання обліку і калькулювання за 

нормативними витратами.  

2. Впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання.  

3. Суть системи стандарт-кост. Переваги стандарт-косту.  



4. Організація нормативного господарства підприємства і складання 

нормативних калькуляцій.  

5. Облік зміни норм.  

6. Методика і техніка обліку відхилень від норм.  

7. Аналіз відхилень від норм і управління за ними. 
 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

1. Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку 

«витрати-обсяг-прибуток».  

2. Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток».  

3. Визначення точки беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності, завданого 

для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного 

обсягу діяльності.  

4. Графічні методи аналізу.  

5. Поріг рентабельності та маржинальний запас міцності. 
 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

1. Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

2. Характеристика та порядок формування релевантної і нерелевантної 

інформації. 

3. Формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання. 

4. Формування інформації для прийняття рішень у процесі виробництва. 

5. Формування інформації для прийняття рішень у процесі реалізації. 

6. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. 
 

Тема 10. Бюджетування і контроль витрат 

1. Сутність бюджетування і види бюджетів, що складаються на підприємстві.  

2. Порядок складання і призначення бюджету продажів, бюджету 

виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету 

трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету 

адміністративних витрат і витрат на збут.  

3. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень 
 

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності 

1. Поняття і типи центрів відповідальності. Загальна концепція обліку за 

центрами відповідальності. 

2. Оцінка діяльності центрів відповідальності. 

3. Облік і звітність за центрами витрат. 

4. Облік діяльності центрів доходу. 

5. Облік і звітність за центрами прибутку. 
 

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку 

1. Загальні принципи побудови бухгалтерського обліку та необхідність його 

поділу на фінансовий і управлінський. 

2. Об’єкти фінансового та управлінського обліку. 

3. Взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку. 

4. Відмінності фінансового та управлінського обліку. 


